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KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga 

„Tuumiktaristu toetamise 

põhimõtete kinnitamine“ 

 

Tuumiktaristu toetamise põhimõtted 

 

 

1. Teadustaristu on vahendid (labor, aparatuur, seadmed, kollektsioonid, arhiivid, 

struktureeritud informatsioon või nende kompleks) ning nende vahenditega seotud 

tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused, mida kasutatakse 

teadus- ja arendustegevuses uute teadmiste loomiseks, teadmiste ülekandmiseks, 

vahetamiseks ja/või säilitamiseks nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris.  

 

2. Eesti teadustaristu teekaart on loetelu riiklikult olulistest teadustaristu objektidest.  

 

3. Tuumiktaristu on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mis osutab teenuseid väljapoole 

selle moodustanud asutust või asutusi ja mis on kantud punktis 8 nimetatud korras 

tuumiktaristute loendisse.  

 

4. Tuumiktaristu pidajaks võib olla: 

4.1. teadus- ja arendusasutus või mitme teadus- ja arendusasutuse koostöös loodud 

konsortsium; 

4.2. teadus- ja arendusasutuse või teadus- ja arendusasutuste ja teise asutuse koostöös 

loodud konsortsium; 

4.3. teadus- ja arendusasutuse või teadus- ja arendusasutuste ja teiste asutuste koostöös 

loodud konsortsium.  

 

5. Tuumiktaristu toetuse eesmärk on kindlustada riikliku tähtsusega teadustaristu avatus 

avaliku, era- ja kolmanda sektori kasutajatele, kes ei ole teadustaristu pidajad. Toetus on 

suunatud taristu täiendavate kulude katteks, mis on seotud taristu kättesaadavaks 

tegemisega väljaspool tuumiktaristu pidajat ning rahvusvahelisest koostööst tulenevate 

kohustustega. Tuumiktaristu toetusest ei kaeta rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

võrgustike liikmemakse. 

 

6. Tuumiktaristu teenuseid on võimalik kasutada taristu pidaja kehtestatud tingimustel ja 

korras isikutel, kes ei kuulu selle taristu pidajate hulka.  

 

7. Tuumiktaristu teenuste info (sh kirjeldus, hinnakiri, kontaktinformatsioon) on avaldatud 

Eesti Teadusinfosüsteemis.  

 

8. Tuumiktaristute loend on Eesti Teadusagentuuri juhatuse kinnitatud ja eelnevalt Haridus- 

ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud teadustaristute nimekiri, mille koostamise 

aluseks on Eesti Teadusagentuuri moodustatud teadustaristu komisjoni põhjendatud 

ettepanek, mis pöörab tähelepanu teadustaristu väljaarendamise tasemele ja pakutavate 

teenuste turuvalmidusele ning potentsiaalsele nõudlusele; 
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9. Tuumiktaristu loendisse ei arvata taristut, mis saab teadustaristu teenuste osutamiseks 

riigieelarvelist toetust Haridus- ja Teadusministeeriumi teistest rahastamismeetmetest. 

 

10. Tuumiktaristu toetuse taotleja (edaspidi taotleja) on teadus- ja arendustegevuse 

korralduse seaduse § 201 lõike 6 kohaselt positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus. 

Taotluse võib esitada tuumiktaristu kohta, mis kuulub tuumiktaristute loendisse. 

 

11. Tuumiktaristu toetuse taotluses esitatakse tuumiktaristut ja selle kasutust kirjeldavad 

andmed, sh teenuste loetelu koos kasutusandmetega. Samuti teenuste hinna kujunemise 

mudel, kui see on asjakohane.  

 

12. Tuumiktaristu tuumiktaristute loendi koostamise ning tuumiktaristu toetuse taotlemise, 

hindamise, määramise ja aruandluse korraldab Eesti Teadusagentuur järgmistest 

põhimõtetest lähtudes.  

12.1. Taotluste hindamiseks moodustatakse Eesti Teadusagentuuri tuumiktaristu 

komisjon. Komisjoni kuuluvad teadustaristu valdkonna eksperdid, Haridus- ja 

Teadusministeeriumi esindaja, huvipoolte esindaja või esindajad ning Eesti 

Teadusagentuuri esindaja. Tuumiktaristu komisjon hindab taotlusi, lähtudes taristu 

teenuste tegelikust pakkumisest, teadus- ja arendustegevuse ning teaduspõhise 

ettevõtluse tegelikust ja potentsiaalsest nõudlusest taotlusega seotud tuumiktaristu 

teenustele järele, tuumiktaristu finantsilisest jätkusuutlikkusest, sh tuumiktaristu 

pidaja omavahenditest, millega panustatakse tuumiktaristu ülalpidamisse ja arengusse, 

ning taristu raames tehtavasse rahvusvahelisse koostöösse. Eesti Teadusagentuuril on 

õigus, toetudes tuumiktaristu komisjoni ettepanekule, kehtestada täiendavaid 

hindamiskriteeriumeid. 

12.2. Tuumiktaristu loendi koostamine ning toetuse taotlemiseks, hindamiseks ja 

määramiseks vajalikud korrad ja juhendid koostab Eesti Teadusagentuur, 

kooskõlastades need eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  

 

13. Tuumiktaristu toetuse taotlus rahuldatakse neljaks aastaks ja maht kinnitatakse igaks 

aastaks eraldi. Uus taotlusvoor korraldatakse seoses Eesti teadustaristu teekaardi ning 

sellest tulenevalt tuumiktaristu loendi uuendamisega või mõnel muul põhjendatud juhul. 

Vajadusel saab tuumiktaristu komisjon teha ettepaneku pikendada toetust ühe aasta võrra 

ka pärast toetuse perioodi lõppemist. Põhjendatud juhul saab tuumiktaristu komisjon teha 

ettepaneku toetuse maksmine ennetähtaegselt lõpetada. 

 

14. Tuumiktaristute seire. Iga tuumiktaristu puhul seatakse seda konkreetset taristut 

iseloomustavad mõõdikud, mille põhjal seirab Eesti Teadusagentuur tuumiktaristu toetuse 

eesmärkide täitmist. Eesti Teadusagentuur analüüsib tuumiktaristu toetuse 

eesmärgipärasust, kulutõhusust ja tulemuslikkust ning esitab igal aastal Haridus- ja 

Teadusministeeriumile vastava ülevaate. 
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teadusosakonna juhataja 


